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íme egy csaknem teljes lista 
arról, minek megy fel az ára 
szeptembertől. A Délmagyaror-
szág és a Délvilág becslést ké-
szített arról is, mennyivel nő-
hetnek egy négytagú család ki-
adásai. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeptember l-jétől éreztetik ha-
tásukat a Gyurcsány-csomag 
megszorító intézkedései. A kö-
zépső áfakulcs 15-ről 20 száza-
lékra emelkedik, az alapvető élel-
miszerek mellett drágulnak a 
gáz- és a távhőszolgáltatás, a ve-
zetékes víz, a közlekedés díjai. A 
gáz ára már augusztus 1 - jétől kö-
zel 30 százalékkal, a villanyé 

15-tel emelkedett, az áfakulcs 5 
százalékos emelése szinte csak 
hab a tortán. Változik a gázfo-
gyasztáshoz kötődő támogatási 
rendszer: az évi háromezer köb-
méternél többet fogyasztók már 
a teljes árat fizetik. Nő a cigaret-
ta és a szeszes italok jövedéki 
adója, a dohányé 5,7 százalék-
kal, az alkoholé a bor kivételével 
egységesen 7 százalékkal. 

Havi 125 ezer forint lesz a mi-
nimális járulékalap a jelenleg 
minimálbér után járulékot fizető 
vállalkozók számára. Ez a havi, 
mintegy harmincezer forintos já-
rulékkiadás megduplázódását je-
lenti. A rendelkezés egyaránt vo-
natkozik a foglalkoztatókra, a fő-
állású egyéni vállalkozókra, az 

d r á g u l a l i s z t is 
A megyében jelentős piaci részesedéssel és malomipari kapacitással ren-
delkező, a Szabolcs Gabona cégcsoporthoz tartozó ABO MILL Zrt. vezér-
igazgatója, Sütő Gábor elmondta, a tavalyi intervenciós 101 eurós ár hatá-

rozta meg az idei szezon kiinduló, kilónkénti 2 4 - 2 6 forintos árszintjét. Ha 
ezt a tavalyi 17 -19 forintos búzaárhoz viszonyítjuk, másfélszeres a különb-
ség. Az ABO MILL ezért jelentett be már augusztusban húszszázalékos ár-
emelést. A további búzaáremelések, valamint az üzemanyag- és energia-
árak növekedése miatt azonban valószínűleg októbertől újabb húsz száza-
lékkal drágul a liszt kilója. Mivel a liszt bolti ára csak 7 0 - 8 0 forint, és a 
drágulás után is egy százas alatt marad, az emberek inkább a kenyér árá-
ban érzik majd meg az emelkedést. 

evázó egyéni és a társas vállalko-
zókra. A jogszabály sokakat 
érint, hiszen a minimálbért be-
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vallók száma csaknem egymillió, 
s közülük hatszázezren munka-
vállalók, négyszázezren vállalko-
zók. A munkavállalói járulék 2,5 
százalékkal emelkedik. Négy he-
lyett hatszázalékos lesz az egész-
ségügyi járulék. 

Húszszázalékos kamat- és 
tőzsdei árfolyamnyereség-adót 
vezet be a kormány, de a szep-
tember 1 -je előtt elhelyezett be-
tétek még kamatadó-mentessé-
get élveznek. További változás, 
hogy aki több nyugdíj-előtakaré-
kossági számlával is rendelkezik, 
annak meg kell jelölnie, hogy 
azok közül melyiknek az adó-
mentességét kéri, mert a kedvez-
mény csupán egy számlára érvé-
nyesíthető. 

Négyszázalékos különadót ve-
zetnek be a hatékonyan működő 
vállalkozásokra. Az evában fize-
tett átalányadó pedig 15-ről 25 
százalékra nő, vagyis a befizeten-
dő közteher ettől kezdve már 
meghaladja az áfát. Emelkedik a 
járművek átírási költsége, így rá-

fizetnek azok is, akik szeptember 
1 - je után vásárolnak gépkocsit. 
Jelenleg az 1890 köbcentiméter-
nél kisebb autóknál köbcentin-
ként 15 forintot kell leróni az át-
íráskor, ez 18, míg a nagyobb lö-
kettérfogatú autók esetében 
most 20 forintos tarifa 24 forint-
ra emelkedik. Az ötszáz köbcen-

tisnél nagyobb motorkerékpá-
roknál szintén 24 forint lesz az 
átírás költsége. A többlet a legki-
sebb autóknál is 3 ezer forint kö-
rül lesz, de ez a viszonylag jelen-
téktelennek tűnő változás a jár-
művet vásárlóknak összességé-
ben többmilliárdos többletki-
adást jelent. 

A Dizájncenter tárgyaiból berendezhetnek egy vitrint Vásárhelyen 

Fábry az Emlékpontban Fájni fog 

Holnaptól húszezer forinttal több a havi kiadás 

Fekete péntekkel kezdődik a fekete szeptember 

MOLNÁR B. IMRE 

A következő hónap nagy kérdése, hogy az országos folyamatok 
mennyire hatnak a helyi ügyekre. Mert ez a szeptember bizony fáj-
ni fog. Félni azért nem kell, nem érdemes. Thdomásul kell venni, 
hogy eddig jó volt, most rosszabb lesz. Nosztalgiázzunk... 

Most böjt jön, kell is a költekezés után. Hátistennek Szeged jócs-
kán kivette a részét a költségvetési hiány növeléséből. Épült autó-
pályaszakasz Szegedtől Röszkéig, de épült elkerülő út is. Készül 
reptér biznisz-jeteknek, lesz a csatorna, hulladéklerakó, megújul-
tak iskolák, utak, kórház. Van élményfürdő is. Önkormányzati 
kampány közepén vagyunk, ezt halljuk folyton. Csakhogy Szeged 
lakosainak negyven százaléka az államtól kapja a (megemelt) fize-
tését. Ha a kormány reformál és leépít, azt az egész város érzi. 

Az biztos, a szocik nagy bajban vannak. A Szonda-lpsosnál or-
szágosan 23:35-re vezet a Fidesz. A helyi választások legpikán-
sabb kérdése, hogy a sikeres MSZP-s városvezetők túlélik-e a zu-
hanórepülést. Jobboldalon érzik, az ellenfél gyengül, most érde-
mes nagyot ütni. Szegeden mindenki összefog: Oláh János mögé 
sorakoznak és várják, hasson a megszorítás. A kormány ugyanis 
mindent megtesz azért, hogy rosszabbul éljünk, mint négy éve. 
Nem tehet mást ebben a helyzetben. 

Botka László polgármesternek most nagyon ügyesen kell elhitet-
ni, hogy megyei szocialista elnökként a jókora költségvetési hiány-
hoz, az elúszó euróálomhoz, a megszorításokhoz semmi köze. Azt 
kell beadnia a szegedieknek, hogy a fölújított Tisza Lajos körút, a 
Szent István tér, a panelek hőszigetelése - mind-mind az ő érde-
me, és csak ez a fontos most. Meg a folytatás. Mert ő tudja, hogyan 
kell csinálni. A ritmusváltást egyébként jól kapta el a kormány. 
Mire az ország költségvetése teljesen kiürült, egy „könnyed" kis 
stabilizáció, és a beruházások mehetnek tovább - már uniós pénz-
ből. Lehet újra ígérni a kampányban, hisz a kormányoldal embe-
rei a pénzt most már nem Budapestről, hanem Brüsszelből várják. 

Schmidt Mária volt Fábry Sándor tárlatvezetője Fotó: Tésik Attila 

Folytatás az 1. oldalról 

- Még a nyolcvanas évek közepén sem hittük 
volna, hogy végül megbukik a rendszer. De 
akkor az igazi bocsánatkérés elmaradt, és az-
óta sem történt meg. Jellemző a kárpótlási 
jegy esete: azt sem hittük volna, hogy a kárté-
rítés jelképe különféle stiklikre ad majd lehe-
tőséget, élelmes emberek ebből fognak meg-
gazdagodni, miközben sokan azok közül, 
akiket sérelem ért, megint kisemmizettnek 
érezhették magukat. Fontos, hogy legyenek 
olyan helyek, ahol van lehetőség az őszinte 
szembenézésre, ahol megnevezik a bűnösö-
ket - ez a minimum. 

Fábry arra is emlékeztetett, nem csak ke-
let-európai sajátosság, hoj^ egy állani igazság-
talanul jár el a polgáraival szemben. Nemrég 

rehabilitáltak az angol bíróságok háromszáz 
egykori brit katonát, akiket még az első világ-
háború idején ítéltek halálra, miután kimon-
datott róluk, hogy hazaárulók. Az igazságtala-
nul elítélteknek nyilván már csak az unokáik 
élnek, az igazságtétel azonban nekik is nagyon 
fontos volt - ha bocsánatkérésről van szó, 
nem lehet azt mondani, hogy már úgyis késő. 

Fábryék több mint másfél órát töltöttek a 
kiállítás tanulmányozásával. Madácsy Ta-
másnak, az Emlékpont igazgatójának 
Schmidt Mária elsorolta a "javaslatait, ame-
lyek többnyire a kiállított tárgyak megvilágí-
tására vonatkoztak. A Dizájncenter atyja 
hosszan időzött az Iván-szobor termében, és 
tetszett neki a forgószínpadon bemutatott 
Puli is. A kisautóval kapcsolatban minden 
adatra kíváncsi volt. 

- Látszik, hogy ez nem egy statikus, hanem 
élő, organikus kiállítás. Arra kérem a város-
ban és a megyében élőket, segítség tovább a 
múzeumot, hozzanak még tárgyakat; régi 
egyenruhákat, igazolványokat, fogságból ha-
zahozott emlékeket. 

Felmerült, hogy a Dizájcenter ide illő tár-
gyaiból ő is elhoz ide egy vitrinrevalót. 

B. A . 

HÁLÓZAT SZERVEZŐDHET 
J H Fábry úgy tudja, a vásárhelyi múzeum példáján 

felbuzdulva Bolyon, Budaörsön terveznek hasonló 
intézményt. Ha ezekből egy hálózat szerveződne, 
elindulhatna egy politikától független folyamat, 
amelynek révén az őszinte szembenézés gesztu-
sa természetessé válik Magyarországon. 

Traumatológusok: 
nincs többlettúlóra 
Nem vállalnak többlettúlórákat 
október l-jétől a traumatológu-
sok, ha az egészségügyi kor-
mányzat nem emeli meg bérüket 
- fogadott el egyhangú határoza-
tot a Magyar Traumatológus 
Társaság (MTT) szerdai rendkí-
vüli közgyűlésén Budapesten. A 
határozat értelmében leállhat a 
sürgősségi baleseti betegellátás 
az egész országban. 

Az orvosok a méltatlanul ala-
csony, 600-800 forintos órabérük 

helyett 2500-3000 forintos óra-
bért szeretnének kapni - mondta 
az estébe nyúló közgyűlés után az 
MTT elnöke, Simonka lános Au-
rél. Hozzátette: levelet írnak az 
Egészségügyi Minisztériumnak, a 
parlament egészségügyi bizottsá-
gának és a kórházak igazgatóinak 
is, és ha október 1 - jéig nem kapják 
meg a 350 százalékos béremelést, 
akkor a jövőben - a törvény adta 
lehetőséget kihasználva - nem 
vállalnak többlettúlórákat. 

Az ötszázalékos áfaemelés növeli az árakat Fotó: Karnok Csaba 


